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Evaluatie activiteiten/ sessies STUDENTENTRAJECT 

 

Sterktes: 

- Net zoals bij de docenten worden die activiteiten waarin er ‘ontmoeting’ en 

‘verbinding’ ontstaat met mensen en situaties in kansarmoede als meest 
beklijvend en waardevol ervaren bij de studenten: De getuigenissen van 

mensen in kansarmoede en de dialoog met het werkveld werden opvallend 
sterk geëvalueerd. 
 

- De studenten blikten aan de hand van een interactieve opdracht in een 
reflectiesessie terug op het concept kansarmoede. Daaruit blijkt dat zij 

doorheen de 3 dagen hun beeld en ervaringen verruimd hebben. Zie ook 
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/studenten.html (foto’s van 
flappen met ‘eindpresentaties?) 

 

 
- De studenten blikten positief terug op het geheel van de studentenstage 

en geven aan dat dit soort vorming in de toekomst waardevol zou zijn 
voor àlle studenten. 

  

Aandachtspunten: 

- Opvallend was dat de grote meerderheid van de studentengroep aan het 
eind van de studentenstage de twee sessies waarin o.a. theoretische 

achtergronden gegeven werden als minder sterk evalueerden:  
o De methodieken en kaders rond armoede en uitsluiting: De 

studenten hadden op dat ogenblik nog weinig ervaring met het 
concept (kans)armoede, de sessie werd als te ‘abstract’, te ‘zwaar’ 
bestempeld. Mogelijk kan het verplaatsen van deze inhoud naar een 

later moment in toekomstige stages een oplossing zijn. 
o De sessie ‘gehechtheid bij kwetsbare kinderen’ van Karen Daniëls: 

De studenten ervaren vaak nog weinig affiniteit met deze materie, 
mogelijk werd daardoor de inhoud door een deel van de studenten 

als minder waardevol aangeduid. 
Mogelijk werkt het beter om eerst concrete ervaringen te bieden en er 
nadien kaders en concepten aan te linken. 

 
- Ook de eetmomenten in de sociale restaurants werden in eerste instantie 

niet door alle studenten positief gewaardeerd. Uit het evaluatiegesprek 
bleek echter dat alle studenten de reacties en contacten van en met de 
mensen in kansarmoede wel erg beklijvend waren en hen soms 

‘ongemakkelijk’ hadden doen voelen. In die zin bleken die momenten wél 
waardevol, ze zetten immers aan tot reflectie en introspectie. 

 

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/studenten.html


Aanbevelingen voor de organisatie van toekomstige gelijkaardige 

trajecten: 

Vanuit de ervaringen van zowel het docenten- als het studententraject 

formuleren we hieronder een aantal tips voor het organiseren van gelijkaardige 

ervaringsdagen: 

- De samenwerking met een vaste begeleider/ organisatie (Lieven Verlinde, 

’t Lampeke Leuven) biedt een aantal voordelen: 

o Vaste locatie waar de sessies doorgaan, maaltijden inclusief en 

gekoppeld aan de organisatie (sociaal restaurant). 

o Contacten met mensen in kansarmoede, experten, 

ervaringsdeskundigen,… rechtstreeks via de organisatie en het 

netwerk errond. 

o Meer samenhang tussen de sessies  

o Deskundige begeleiding, ervaring met mensen in kansarmoede 

 

- Het nadeel van het samenwerken met zo’n organisatie is dat dat ook een 

prijs heeft. In de toekomst is een gelijkaardig traject opzetten voor al onze 

studenten daarom waarschijnlijk onbetaalbaar. Ons advies is daarom om 

zéker in te zetten op docentenstages. Door docenten te vormen, werk je 

op langere termijn. Zij kunnen de ervaringen en verworven kennis en 

vaardigheden via het impliciete en expliciete curriculum doorgeven aan de 

studenten. 

 

 


